A.8

1. Samenvatting voorstel
Conform de projectopdracht van 25 april jl. is in multidisciplinair verband een planvormingsproduct
(informatiekaart) ontwikkeld ten behoeve van terrorismegevolgbestrijding. De informatiekaart biedt
een handvat bij een dreiging en de gevolgbestrijding van een terroristische aanslag in onze
veiligheidsregio. De veiligheidsdirectie heeft de informatiekaart op 19 september vastgesteld en is
hiermee van kracht per 1 oktober 2016.
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3. Toelichting
In april van dit jaar is een multidisciplinaire projectgroep geformeerd die als opdracht heeft invulling te
geven aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding in relatie tot (dreiging van) terroristische
aanslagen binnen de VRHM. Het doel van deze projectgroep is om te komen tot een duiding en
prioritering van ter beschikking staande informatie en het maken van regionale afspraken. Deze
afspraken dienen bij te dragen aan een meer adequate incidentbestrijding evenals het verhelderen
van organisatie-specifieke taken en verantwoordelijkheden in de voorbereiding op- en tijdens
daadwerkelijke incidentbestrijding activiteiten welke te relateren zijn aan terrorisme.
Het project heeft geresulteerd in de informatiekaart ‘Terrorismegevolgbestrijding’. Als input voor deze
informatiekaart is onder andere gebruik gemaakt van de landelijke handreiking
‘Terrorismegevolgbestrijding’ en planproducten van andere veiligheidsregio’s, waaronder die van
Haaglanden. Ook afspraken over opschaling die door de Operationeel Leiders van Hollands Midden
en Haaglanden zijn gemaakt met de Politie (eenheid Den Haag) zijn opgenomen in de
informatiekaart.
Scenario’s
De informatiekaart/ operationele voorbereiding is vormgegeven op basis van vijf scenario’s, waarbij
per scenario zijn beschreven:
o De doelstellingen en uitgangspunten van het optreden van de veiligheidsregio
o De wijze van aanpak

o De sleutelbesluiten, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de sleutelbesluiten op regionaal
niveau (burgemeester en hulpdiensten) en op nationaal niveau (ministeries).
o De wijze van coördinatie/ opschaling.
Van de vijf scenario’s zijn er vier afkomstig uit de landelijke handreiking ‘Terrorismegevolgbestrijding’.
Deze handreiking kent vier scenario’s, maar vanuit de regionale taken en verantwoordelijkheden werd
het scenario ‘Concrete dreiging in de VRHM of aanslag elders in NL’ gemist. Daarnaast zijn de
scenario’s uit de handreiking anders geformuleerd, zodat de focus meer ligt op de concrete
verschillen voor de veiligheidsregio/ hulpverleningsdiensten.
Coördinatie/ opschaling
Het uitgangspunt bij een terroristische aanslag is dat zoveel mogelijk wordt opgeschaald/ opgetreden
conform de werkwijze zoals beschreven in het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Het voordeel
hiervan is dat iedere (regionale) crisisfunctionaris bekend is met deze werkwijze en zijn/haar taken en
verantwoordelijkheden. Toch kan het voorkomen dat bij een dreigende situatie in een andere
organisatiestructuur wordt gestart (SGBO-plus). Het is aan de Operationeel Leider om op het moment
van een daadwerkelijke aanslag te bepalen in welke structuur de gevolgbestrijding wordt ingezet.
Sleutelbesluiten
Bij de scenario’s zijn sleutelbesluiten opgenomen die gelden bij zowel een dreigende als een
daadwerkelijke terroristische aanslag. Dit overzicht van sleutelbesluiten maakt inzichtelijk bij wie
welke mandaten en verantwoordelijkheden liggen. De sleutelbesluiten die zijn opgenomen in de
informatiekaart zijn afkomstig uit de landelijke handreiking ‘Terrorismegevolgbestrijding’, opgesteld
door de NCTV.
Uitgangspunt optreden hulpdiensten
‘Hulpverlening vindt plaats indien dat vanuit de eigen professionele beoordeling mogelijk/ veilig is en
altijd na afstemming met de Politie. De Politie kan informatie hebben dat het gebied onveilig is (inzet
DSI, second blast, rondlopende aanslagplegers enz.)’. Hiermee is elke discipline in eerste instantie
zelf verantwoordelijk voor het al dan niet optreden bij een terroristische aanslag. Indien wel wordt
opgetreden, dan dient dit altijd in afstemming te zijn met de politie. De politie kan namelijk beschikken
over informatie, waaruit blijkt dat het gebied onveilig is voor de hulpdiensten.
Toetsing bij doelgroep
Na oplevering van de (eind)conceptversie is de informatiekaart ter beoordeling doorgestuurd en
besproken met functionarissen van het CoPI en ROT. Tevens is de informatiekaart besproken met de
Voorzitter Veiligheidsregio en de portefeuillehouder Multidisciplinaire Crisisbeheersing van het
Dagelijks Bestuur. De output van deze gesprekken/ beoordelingen zijn daar waar nodig doorgevoerd
in de informatiekaart.
Informatiekaart ‘Crisiscommunicatie terrorismegevolgbestrijding’
Communicatie bij terrorismegevolgbestrijding is complex door de verschillende (bestuurlijke)
verantwoordelijkheden. Deze communicatie wijkt hierdoor af van de communicatie bij reguliere
incidenten. Op verzoek van crisisfunctionarissen ‘Communicatie’ is een aparte informatiekaart
‘Crisiscommunicatie terrorismegevolgbestrijding’ ontwikkeld. Basis voor deze informatiekaart zijn de
uitgangspunten/ afspraken welke zijn vastgelegd in de koepelnotitie crisiscommunicatie bij
terrorismegevolgbestrijding van de NCTV. Tevens is de informatiekaart aangevuld met regionale
afspraken. De informatiekaart is in afstemming met het OM tot stand gekomen.
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4. Implementatie en communicatie







Na vaststelling door de VD is de informatiekaart verspreidt onder de crisisfunctionarissen van
de regionale hoofdstructuur crisisbeheersing.
De informatiekaart is beschikbaar gesteld in het Multi Actueel Beeld (MAB) in LCMS.
Op 27 september en 4 oktober zijn tijdens de themabijeenkomst ‘Verdieping Contra
Terrorisme’ aspecten van de informatiekaart behandeld. Tevens is hierbij het gebruik van de
informatiekaart gestimuleerd tijdens de scenariosessies die onderdeel waren van de
themabijeenkomst.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 december wordt de informatiekaart
toegelicht door Hans Zuidijk als Operationeel Leider en tevens projectlid van dit project.
In de eerstvolgende nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting
op het project en de informatiekaart.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 3
november 2016.
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